
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym. 

P7_TC1-COD(2011)0038 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 lutego 2012 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE zmieniającej dyrektywę 
Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE 

w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/17/UE.) 

Protokół między UE a Gwineą Bissau w sprawie połowów *** 

P7_TA(2012)0034 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką 
Gwinei Bissau ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane 
w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów (15178/2011 – C7- 

0003/2012 – 2011/0257(NLE)) 

(2013/C 249 E/22) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (15178/2011), 

— uwzględniając projekt protokołu uzgodnionego pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau 
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony 
umowie o partnerstwie w sprawie połowów (15179/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 ust. 2 oraz 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0003/2012), 

— uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej 
(A7-0017/2012), 

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu do umowy;
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2. wzywa Komisję, aby przedstawiła Parlamentowi protokół i wnioski z posiedzeń wspólnego komitetu 
przewidzianego w art. 10 umowy i roczne programowanie przewidziane w art. 3 i 9 nowego protokołu 
oraz odnośne sprawozdanie roczne; wzywa Komisję, aby ułatwiła przedstawicielom Parlamentu udział 
w posiedzeniach wspólnego komitetu w charakterze obserwatorów; wzywa Komisję, aby przed wygaśnię
ciem nowego protokołu przedłożyła Parlamentowi i Radzie sprawozdanie oceniające jego wykonanie, bez 
określania niepotrzebnych ograniczeń dostępu do tego dokumentu; 

3. wzywa Komisję i Radę, w kontekście ich odnośnych kompetencji, aby natychmiast i w pełni infor
mowały Parlament na wszystkich etapach procedur związanych z nowym protokołem i jego odnowieniem 
na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Gwinei Bissau. 

Udział Maroka w programach unijnych *** 

P7_TA(2012)0035 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią 
Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka 

w programach unijnych (12712/2010 – C7-0430/2010 – 2010/0125(NLE)) 

(2013/C 249 E/23) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (12712/2010), 

— uwzględniając protokół do układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, 
z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej 
ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych (12711/2010), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217, w związku 
z art. 218 ust. 6 lit. a), i art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C7–0430/2010), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0016/2012), 

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Maroka.
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